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VERGADEREN
KANTOORRUIMTE
FLEXPLEKKEN HORECA

EVENTS

HNK-Formule
HNK, Het Nieuwe Kantoor, is de ultieme (net)werklocatie
voor werkend Nederland met ruimtes en services voor
flexwerkers, ZZP`ers, het MKB en multinationals.
Een warme, inspirerende omgeving met stijlvolle werkplekken,
vergader- en kantoorruimtes, een sociaal hart en veel uiteenlopende diensten. Kortom een multifunctionele werkomgeving
waar wij je gastvrij ontvangen en invulling geven aan de
kernwaarden flexibiliteit, full service en maatwerk.
Het laagdrempelige karakter, de eigentijdse vormgeving en
de mogelijkheid tot netwerken maken dat elke onderneming
in elke denkbare werkvorm zich snel thuis voelt in dit open
kantoorconcept. Dát is de HNK-Formule.
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HNK - Het Nieuwe Kantoor

Club HNK: jouw kantoor reist met je mee
Overal in Nederland een representatief eigen kantoor, te
gebruiken wanneer het jou uitkomt, bij de HNK vestiging van
keuze. Dat is Club HNK. Bij dat kantoor zit alles wat je maar
kan wensen, inclusief een receptieservice om je gasten te
ontvangen. Kies het Club HNK membership dat het beste bij
je past. Behalve bewegingsvrijheid, biedt Club HNK je ook
interessante voordelen.

Club HNK Basic member
Als Basic member van Club HNK betaal je alleen
voor de uren dat je werkt op de vestiging van keuze
en ben je een graag geziene gast op de interessante
netwerkbijeenkomsten.

Club HNK Business member
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Wil je regelmatig gebruik maken van de HNK faciliteiten,
dan is het Business membership interessant. Als Business
member van Club HNK krijg je aantrekkelijke kortingen
en is het gebruik van werkplekken in het membership
inbegrepen.

Club HNK Corporate member
Informeer naar de mogelijkheden van ons corporate
membership.

Business membership
EUR 99 per maand

CLUB HNK
Basic
member

Business
member

Zakelijk netwerk door heel
Nederland

√

√

Welkom bij alle HNK locaties
op werkdagen 08.00 – 18.00 uur

√

√

Toegang tot netwerkevenementen

√
√
√
√

√
√
√
√

Keuze uit werkplekken in het
sociale hart

Pay per
use

√

Onbeperkt wifi via publiek HNK
netwerk

Pay per
use

√

Club HNK Memberships

Nieuwsbrief met acties
Ondersteuning door het HNK team
HNK APP

Professioneel zakelijk adres met
eigen postbus

√

Korting op vergaderruimtes en
andere HNK diensten

√
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Synergie tussen ondernemers

Flexplekken
Jij bent flexibel, dus je werkplek ook. Toch weet je dat je er
altijd terecht kan. Werk je het best in ons sociale hart? Of
heb je liever een deur die dicht kan? Je hebt het allemaal
om de hoek.

HNK flexplekken samengevat
Boeken vanaf een uur
Sfeervolle werkplek
Vergaderruimtes beschikbaar
Sociaal hart met horeca
Wifi via publiek HNK netwerk
Ondersteuning door HNK team, receptieservice
Extra voordeel met Club HNK membership
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Jij bent flexibel, dus je werkplek ook

Vergaderen in je eigen stijl
Vergaderen: alleen betalen voor wat je
nodig hebt
Helemaal vrij om je vergadering in te richten zoals jij
dat wilt, dat kan bij HNK. Wij hebben geen vastgelegd
keuzemenu, maar wel alle faciliteiten die je maar kan
bedenken. Kies zelf en haal het optimale uit die vergadering
of presentatie.

Vergaderen samengevat
Mogelijk voor groepen van 2-20 personen (>20 op aanvraag)
Voor alle bijeenkomsten: trainen, vergaderen,
evenementen
Inspirerende omgeving met alle voorzieningen
Vergaderruimtes voorzien van audiovisuele middelen
Food & Beverage passend bij de bijeenkomst
Ondersteuning door HNK team, receptieservice
Extra voordeel met Club HNK membership
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Managed office: Kant-en-klaar kantoor
Open de deur en de werkdag kan beginnen. Compleet ingericht
full service kantoor met alle mogelijke voorzieningen.
Geen hoge investeringen en toch een volledig kantoor, of je nu
per uur, dag of per jaar huurt.

Managed office samengevat
Geen investeringen vooraf, all-in prijs
Volledig ingerichte kantoorruimtes
Flexibel huren vanaf 1 uur, direct aan het werk
Inclusief schoonmaak, servicekosten en publieke wifi
Ruime vergaderfaciliteiten beschikbaar
HNK Horeca aanwezig
Ondersteuning door HNK team, receptieservice
Toegang 24/7
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Inclusief alle voordelen van het Club HNK membership

De leukste werkplek van Nederland

0800 - 8098

HNK.NL

Een inspirerende omgeving

Kantoor op maat
Kantoor op maat: kantoorindeling in eigen hand. Houd de
touwtjes in eigen hand en bepaal zelf de omvang van het
kantoor dat je wilt huren, waar de wanden komen te staan en
wat de indeling wordt. Jij hebt de complete regie over structuur, stijl en afmetingen. De adviseur staat je bij met raad en
daad. Huren kan al vanaf 1 jaar.

Kantoor op maat samengevat
Alleen meters huren die je echt gebruikt
Flexibel huren vanaf 1 jaar
Inrichten naar eigen inzicht m.b.v. HNK-adviseur
Direct huren bij de eigenaar
Turn-key oplevering
Fixed prijs voor servicekosten
Ruime vergaderfaciliteiten beschikbaar
HNK Horeca aanwezig
Ondersteuning door HNK team, receptieservice
Toegang 24/7
Inclusief alle voordelen van het Club HNK membership
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Locaties
HNK Rotterdam
Vasteland 78, Rotterdam
T +31 (0)10 31 03 000
E receptie.rotterdam@hnk.nl

HNK Amsterdam Arena
Burg. Stramanweg 102-108, Amsterdam
T +31 (0)20 24 04 300
E receptie.amsterdamArena@hnk.nl

T +31 (0)10 31 03 300
E receptie.rotterdamWestblaak@hnk.nl

HNK Groningen
Zernikepark 12, Groningen
T +31 (0)50 75 02 000
E receptie.groningen@hnk.nl

HNK Hoofddorp
Antareslaan 65-81, Hoofddorp
T +31 (0)20 76 30 300
E receptie.hoofddorp@hnk.nl

HNK Den Haag
Oude Middenweg 17, Den Haag
T +31 (0)70 23 90 200
E receptie.denhaag@hnk.nl

HNK Utrecht
Weg der Verenigde Naties 1, Utrecht
T +31 (0)30 41 00 500
E receptie.utrecht@hnk.nl

HNK Apeldoorn
Boogschutterstraat 1 – 43, Apeldoorn
T +31 (0)55 21 00 200
E receptie.apeldoorn@hnk.nl

HNK Utrecht Centraal Station
Arthur van Schendelstraat 648-750, Utrecht
T +31 (0)30 41 00 700
E receptie.utrechtCS@hnk.nl

HNK Den Bosch
Europalaan 28d, Den Bosch
T +31 (0)73 21 00 300
E receptie.denbosch@hnk.nl

HNK Ede Horapark
Bennekomseweg 41-43, Ede
T +31 (0)31 82 10 300
E receptie.ede@hnk.nl

HNK Dordrecht
Burgemeester de Raadtsingel 93C, Dordrecht
T +31 (0)78 210 03 00
E receptie.dordrecht@hnk.nl

HNK Rotterdam Westblaak
Westblaak 180, Rotterdam
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HNK Amsterdam Houthavens
Van Diemenstraat 20-200, Amsterdam
T +31 (0)20 24 04 430
E receptie.amsterdam@hnk.nl
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